
MO MO MO ir VI 

I D Ė J A 

Pasirinktam devize MO MO MO ir VI panaudojant žodžių trumpinius užkoduota projekto įdėja 

MOKYKLA MOKINIAMS MOKYTOJAMS IR VISUOMENEI. Vadovaujantis šia idėja buvo 

stengiamasi sukurti šiuolaikišką pastatą užtikrinantį visų mokyklos bendruomenės narių ir aplinkinių 

gyventojų lūkesčius ir poreikius. Pastatas darniai įsilieja į miesto urbanistinį audinį, formuojama 

funkciškai pagrįsta sklypo struktūra, pritaikyta ne tik mokymosi proceso dalyviams bet ir bendruomenės 

poreikiams. Pastato patalpų struktūra logiška ir pagrįsta, erdvės šiuolaikiškos ir funkcionalios, 

skatinančios kūrybiškumą, bendruomeniškumą, pritaikytos kolektyviniam ir individualiam darbui.  

 

T E C H N I N I A I   E K O N O M I N I A I   R O D I K L I A I 

Sklypo plotas – 18276 m2. 

Užstatymo plotas – 5147,82 m2.  

Bendras pastato plotas – 14874 m2.  

Statinio aukštų skaičius – 4.  

Statinio aukštis  14,70 m. 

Planuojamas užstatymo intensyvumas – 0.81 

Planuojamas užstatymo tankumas – 29.84%  

Želdynų kiekis – 40 %.  

 

T Ū R I N I A I  -  E R D V I N I A I   S P R E N D I N I A I 

Pastatas modeliuojamas intensyviam, pilkam, tipinių daugiabučių namų kvartale bei ribojasi su 

kaimyniniam sklype esančiais bažnyčios ir parapijos namų pastatais. Pastato tūris formuotas iš dviejų 

korpusų, sujungtų tarpusavyje praėjimu tarp gretimų gatvių. Stačiakampių formų, lakoniški pastatų 

tūriai sujungti pakylančių ir nusileidžiančių laiptų struktūra, suformuoja mažesnių tūrių kompoziciją 

neužgožiančią gretimo bažnyčios pastato. Erdviniai sprendiniai santūrūs, derantys su aplinkine 

teritorija, akcentuojamas pagrindinis įėjimas pietinėje sklypo dalyje. Pagrindinis pastato fasadas U 

raidės formos leidžia racionaliai suplanuoti reikiamus vidinius tūrius, bei racionaliai planuoti klasių 

patalpas viršutiniame aukšte užtikrinant joms reikiamą insoliaciją, bei vidaus kiemelio įrengimą lauke.  

 

S K L Y P O   S P R E N D I N I A I  

Ieškant optimalių sklypo sprendinių kaip vertybė pasirinkta pastato ir teritorijos atvėrimo ir pritaikymo 

visuomenės reikmėms idėja. Pirmiausiai pastatas savo tūriu „neužgriozdina“ viso sklypo ir nepaverčia 

šio sklypo dar viena aplink apeinama teritorija. Suformuojamas praėjimas tarp Įsruties g. (rytinėje 

dalyje) ir Tolminkiemio g. (vakarinėje dalyje) yra svarbus ryšys užtikrinantis patogų gyventojų 

judėjimą, atviros ir bendruomeniškos mokyklos idėjos įgyvendinimą. Formuojamas platus praėjimas, 

terasinė, laiptinė struktūra su želdiniais - gyvybinga, atvira, su galimybe atsisėsti, bei organizuoti 

didesnius ar mažesnius susibūrimus / renginius lauke.  

Aplink pastatą formuojama takų sistema vedanti link pagrindinio įėjimo pietinėje sklypo dalyje. Sporto 

salė, laboratijos, valgykla, biblioteka esant poreikiui gali funkcionuoti per numatytus atskirus įėjimus iš 

lauko. Aiškiai akcentuojamas pagrindinis patekimas/takas į pastatą.  

Sklype numatytas sporto aikštynas kurio plotas virš 2000 m2 su multifunkcine krepšinio, tinklinio, mini 

futbolo aikštele, lengvosios atletikos bėgimo takais ir kita techninėje užduotyje nurodyta sporto 

infrastruktūra. Sporto aikštynas įrengiamas šiaurinėje sklypo dalyje šalia sporto salės su persirengimo 

patalpomis. Po pamokų užtikrinama galimybė sporto aikštynu naudotis bendruomenės nariams (atvira 

prieiga).  

Lauko klasės įrengiamos vidiniame lauko kiemelyje (tarp sporto salės ir mokyklos pastatų). Vidiniame 

lauko kiemelyje numatomos pastogės apsaugančios nuo saulės ir kritulių, suoliukai, želdinių zonos.  
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Esama transformatorinė perkeliama ir integruojama į sporto salės tūrį užtikrinant reikiamas saugos 

priemones ir prieigas aptarnavimo poreikiams.  

Esamos rampos ir kita vaikų žaidimų įranga, numatoma įrengti dviračių trasa planuojamos šiaurinėje 

sklypo dalyje, taip formuojant aktyvesnę sporto ir žaidimų zoną tiek mokyklos, tiek bendruomenės 

reikmėms šiek tiek atitolinant ją nuo mokymosi klasių kur reikalinga daugiau ramybės ir galimybių 

susikaupti.  

Teikiamuose pasiūlymuose sklype numatoma 12 automobilių parkavimosi vietų, reikiami privažiavimai 

prie transformatorinės, sporto salės (inventoriui įvežti/išvežti, aptarnavimui), valgyklos. Likusias pagal 

reglamentą reikalaujamas automobilių parkavimosi vietas siūloma įrengti ties Tolminkiemio gatve. 

Visgi esant poreikiui numatytos aikštelės gali būti praplečiamos visas parkavimosi vietas įrengiant 

sklypo ribose (numatant sustiprintos ažūrinės dangos aikšteles arba jeigu tokios nepageidaujamos 

įrengiant kietų dangų aikšteles bei padidinant vertikalaus želdinimo plotą užtikrinant reglamentais 

reikalaujamą želdynų procentą sklype). Šiuo metu gretimame bažnyčios sklype numatomi parkavimo 

sprendiniai nėra sujungti su mokyklos sklypo takų sistema, tačiau jei būtų bendras sutarimas dėl atviros 

aikštelės formavimo ir galimybių aikštele naudotis ir mokyklos reikmėms tokie ryšiai nesunkiai būtų 

numatomi taip vystant bendrą parkavimo sprendinių visumą kvartale.  

 

A R C H I T E K T Ū R I N I A I   S P R E N D I N I A I 

Pagrindinio pastato pirmame aukšte naudojama stiklinė vitrininė sistema, atverianti šį aukštą 

visuomenei, sukuriant skaidrumo, perregimumo, bendruomeniškumo jausmą, kviečiantį užeiti ir būti 

mokyklos gyvenimo dalimi. Pabrėžiama mokyklos holo erdvė kuri tarnauja kaip pagrindinis ryšys 

visiems mokyklos srautams užtikrinti, bei įvairiems poreikiams ir renginiams pritaikoma erdvė. Kiti 

pastato aukštai formuoti su pakankamai aktyvia langų ritmika, naudojant kelias spalvas fasaduose. 

Dominuoja tamsiai pilka spalva su akcentuojamais medžio imitacijos intarpais (galima naudoti ir 

termomedieną). Pabrėžiamas pagrindinis patekimas į pastatą, skirtingas langų angokraščių rėminimas, 

kiti įėjimai / evakuaciniai išėjimai. Pastate kuriamas šviesių, šiltų erdvių įspūdis panaudojant šviesiai 

pilkas grindų plyteles, šviesias sienas, aktyvią langų ritmiką (holo erdvėje), bei medienos fragmentus.  

 

F U N K C I N I A I   S P R E N D I N I A I 

Patalpos suplanuotos pagal techninės užduoties reikalavimus, siekiant užtikrinti „Geros mokyklos“ 

koncepciją, bei mokinių, mokytojų, tėvų ir bendruomenės rekomendacijas. Formuojamas erdvus ir 

reprezentatyvus pagrindinis patekimas į gimnazijos pastatą iš kurio patenkama į pagrindinį holą, kuris 

tarnauja kaip mokyklos „šerdis“aplink kurią formuojamos visos mokyklos veiklos. Holas tuo pačiu gali 

tarnauti ir kaip renginių organizavimo vieta. Iš holo srautai pasiskirsto į pirmame aukšte esančias 

valgyklos, administracijos, bibliotekos, menų erdves, bei praėjimu į laboratorijų, persirengimo ir sporto 

salės patalpas. Persirengimo patalpose įrengiamos spintelės individualiam mokinių naudojimui. 

Numatoma, kad pirmas aukštas gali funkcionuoti ir atskirai nuo mokyklos, t.y. savaitgaliais ar 

šiokiadienių vakarais, vaikų atostogų metu jis gali tarnauti kaip visuomeninė erdvė renginiams, 

bendruomenės poreikiams. Pagrindinis pastato vertikalus ryšys yra holo gale numatoma atvira laiptinė 

su liftu. Papildomos laiptinės numatomos atsižvelgiant į gaisrinės saugos reikalavimus užtikrinant 

tinkamus evakuacijos sprendinius. Šios laiptinės tuo pačiu tarnauja kaip papildomi vertikalūs ryšiai. 

Visos patalpos pritaikomos žmonių su negalia reikalavimams.  

Klasės formuotos su galimybe jas tranformuoti / apjungti . Numatomos individualaus ir grupinio darbo 

vietos. Antrame ir trečiame aukšte klasės planuojamos palei išorinį pastato perimetrą, tuo tarpu 

vidiniame perimetre numatomos pasitarimų, individualaus, grupinio darbo erdvės, san. mazgai, holai ir 

kitos patalpas kurioms pakankama antrinė dienos šviesa (langai į holo erdvę). Tuo tarpu ketvirtame 

pastato aukšte klasės formuojamos tiek vidiniame tiek išoriniame pastato perimetre užtikrinant reikiamą 

insoliaciją.  

 

 



MO MO MO ir VI 

K O N S T R U K T Y V A S   I R   M E D Ž I A G I Š K U M A S 

Naudojamas gelžbetoninės surenkamos konstrukcijos, stogas sutapdintas, bitumo danga, pirmo aukšto 

fasadui naudojama vitrininė sistema, kituose aukštuose gerų energinių charakteristikų langai, su saulės 

kontrolės funkcija. Fasadui naudojama aukštos kokybės cemento kompozito panelių sistema. 

Pakabinamos lubos arba dažyti paviršiai , kur reikia naudojamos akustinės medžiagos triukšmo 

suvaldymui. Grindų danga: keraminės plytelės, PVC, parketas. Pastatas A+ energinės klasės, su 

apšvietimo reguliavimo sistema, rekuperacine vėdinimo sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


